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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4996 /UBND-CNXD
V/v chủ trương về địa điểm để
xây dựng công trình tôn giáo của
Chi hội Tin lành Lệ Thủy tại xã
Bình Trị, huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Nội vụ (Ban Tôn giáo), Xây dựng;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- UBND xã Bình Trị;
- Chi hội Tin lành Lệ Thủy.
Xét Đơn xin cấp đất ngày 08/4/2019 của Chi hội Tin lành Lệ Thủy và
đề xuất của Ban Tôn giáo tại Công văn số 62/BTG-CGTL ngày 17/5/2019, Sở
Xây dựng tại Công văn số 1669/SXD-QHKT ngày 07/6/2019, UBND xã Bình
Trị tại Công văn số 132/UBND ngày 01/7/2019, UBND huyện Bình Sơn tại
Công văn số 1414/UBND ngày 12/6/2019 và Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường tại Công văn số 3924/STNMT-QLĐĐ ngày 28/8/2019 về việc
chủ trương về địa điểm để xây dựng công trình tôn giáo của Chi hội Tin lành
Lệ Thủy tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như
sau:
1. Thống nhất chủ trương về địa điểm cho Chi hội Tin lành Lệ Thủy
đầu tư xây dựng nhà thờ tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,
với nội dung cụ thể như sau:
- Địa điểm: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Diện tích: 2.001 m2 (Diện tích này sẽ được chuẩn xác trong quá trình
lập hồ sơ thu hồi, giao đất).
Thuộc diện tích các thửa đất, tờ ản đ địa chính số 59 xã Bình Trị,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Có bản đồ địa chính khu đất do Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ngày 06/5/2019 kèm theo).
2. Chi hội Tin lành Lệ Thủy chịu trách nhiệm:
- Phối hợp với UBND huyện Bình Sơn để lập thủ tục điều chỉnh Quy
hoạch, ổ sung vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bình Sơn theo
quy định của pháp luật về đất đai.
- Hợp đ ng với các cơ quan chuyên môn khảo sát địa hình, thiết kế mặt
ằng tổng thể, lập áo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, lập h sơ

đăng ký kế hoạch ảo vệ môi trường, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xác
nhận theo quy định.
- Lập phương án i thường, giải phóng mặt ằng, trình cơ quan có
thẩm quyền thẩm định theo quy định.
- Hoàn chỉnh h sơ liên quan đến việc thu h i đất, giao đất và nộp h sơ
tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.
3. UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm:
- Phối hợp với Chi hội Tin lành Lệ Thủy để lập thủ tục điều chỉnh quy
hoạch, ổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bình Sơn theo quy
định của pháp luật về đất đai.
- Thông áo thu h i đất của dự án theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan
có thẩm quyền thông áo thu h i đất theo quy định.
- Hướng dẫn Chi hội Tin lành Lệ Thủy hoàn chỉnh h sơ liên quan đến
việc thu h i, giao đất.
Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ (Ban Tôn giáo),
Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp
Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Trị và Chi hội Tin lành
Lệ Thủy triển khai thực hiện.
Công văn này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak589.
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